


Edmund Burke

"É	o	medo	o	mais	ignorante,	
o	mais	injusto	e	cruel	dos	
conselheiros."



medo do novo

Na	an7ga	Grécia,	a	Terra	era	plana	e	sustentada	nos	ombros	de	Atlas		

No	an7go	Egito,	a	Terra	era	plana	e	circular,	como	um	CD	

Na	an7ga	Índia,	a	Terra	era	plana	e	sustentada	por	elefantes



medo do novo

Para	Ptolomeu	(astrônomo	grego	75	d.C.)	
a	Terra	era	fixa	e	o	centro	do	Universo.



medo do novo

Para	Copérnico,	o	sol	era	o	centro	do	
Universo	-	mas	não	ousou	contrariar	o	
poder	da	igreja	com	o	preço	da	sua	vida...



medo do novo

O	pobre	padre	Giordano	Bruno,	concluiu	que	o	
universo	era	infinito	e	habitado..	e	foi	queimado	pela	
igreja,	por	heresia,	com	a	língua	arrancada	antes...



medo do novo

Galileu	Galilei	provou	que	a	Terra	não	era	o	
centro	do	universo...	mas	teve	que	se	
contradizer:	disse	que	estava	errado	para	não	
morrer	queimado	pela	igreja...



medo do novo

Thomas	Edison,	inventor	do	fonógrafo,	foi	ridicularizado	
pois	"jamais	o	metal	poderia	cantar	ou	falar"



medo do novo

O	padre	brasileiro	Landel	de	Moura,	inventou	o	
telégrafo	sem	fio,	o	transmissor	de	ondas,	
deixou	vários	trabalhos	registrados	de	Zsica,	
medicina	e	até	psicologia	-	valorizado	nos	EUA.



medo do novo

Decidiu	voltar	ao	Brasil	onde	nunca	foi	reconhecido	pelo	
governo,	e	teve	por	várias	vezes,	seu	laboratório	destruído	e	
queimado	pelos	"fiéis"que	o	ques@onavam	como	fez	um	
aparelho	falar	-	era	coisa	do	demônio!		

E	assim,	ele	inventou	o	rádio,	tempos	antes	de	ouvir	
anunciada	esta	invenção	pelo	italiano	Guillermo	Maconi.



transcomunicação instrumental
o que é?



transcomunicação instrumental
A transcomunicação instrumental (TCI) estuda a 
comunicação entre seres desta e de outra dimensão, 
através de aparelhos eletrônicos como por exemplo 
rádio, televisão, telefone e computador. 
Por vezes o termo é confundido com o "Electronic 
Voice Phenomena" (EVP) que, por se tratar apenas da 
manifestação de vozes em aparelhos, está contido 
dentro da TCI.

http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Telefone
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Electronic_Voice_Phenomena


objetivo da TCI
Permitir a comunicação 

interdimensional, entre os vivos 
deste plano com os vivos de outros 

planos dimensionais, por meio de 
equipamentos eletrônicos, sem 

necessidade de intervenção de 
um médium.



história da TCI

iniciou no começo do século 20 

os primeiros experimentos partiram de inventores 

A moderna fase da TCI iniciou-se com o crítico de arte sueco Friedrich 
Jüergenson (1903-1987) que, em seus momentos de lazer, em sua casa 
de campo em Molbno, tinha o hábito de gravar o canto dos pássaros da 
região. Em 1959, ao escutar uma dessas gravações, deparou-se com 
vozes humanas entre os cantos gravados. Estranhou o fato, uma vez que 
estivera absolutamente só ao realizar a gravação, no meio de um bosque.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A9cia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Friedrich_J%C3%BCergenson&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Molbno&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1959


história da TCI
Ao ouvir com mais cuidado, notou que se tratava de vozes de pessoas e 
que podiam ser percebidas palavras em vários idiomas, o que 
descartava a hipótese de interferência de alguma emissora de rádio.  

Aprofundando-se em novas gravações, assombrou-se ao perceber que 
as vozes o chamavam pelo nome, por apelidos e que podiam responder 
a perguntas feitas no local, o que também descartava a hipótese de 
captação de rádio-amador ou outro tipo de transmissão à distância.  

Indagando de quem seriam aquelas vozes, a resposta não tardou: 
"Somos os mortos...".

http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio


história da TCI
A partir de então, Jüergenson 
aprofundou-se nas pesquisas e 
aperfeiçoou o método de captação 
da vozes. Com os resultados 
obtidos, lançou a obra "Sprechfunk 
Mit Verstorbenem" (1967, publicada 
em língua portuguesa em 1972 sob 
o título "Telefone para o Além"), 
tornando o assunto conhecido do 
grande público.

http://pt.wikipedia.org/wiki/1967
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/1972


história da TCI

Outra referência sobre a pesquisa em TCI é o trabalho do Dr. Konstantin 
Raudive (1909-1974) publicada sob o título "Unhörbares Wird 
Hörbar" (1968), publicada em língua inglesa em 1971 sob o título 
"Breakthrough".  

Nesta obra, Dr Konstantin relaciona diversos nomes de estações emissoras 
do além, como a "Stúdio Kelpe", "Rádio Peter", "Kegele", "Kostule", "Ponte 
Goethe", "Vários Transmissores", "Rádio Sigtuma", "Arvides", "Irvines", entre 
outras.

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstantin_Raudive&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1968
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/1971


estações emissoras no além?

Os vivos do outro plano (espiritual) também trabalham para o avanço da 
TCI, em emissoras construídas para este fim, como nossas estações de 
rádio e TV 

Os espíritos comunicantes precisam ir até estas emissoras para mandar 
mensagens aos parentes e amigos, experimentadores da TCI

sim!



história da TCI no BRASIL

A primeira obra sobre o assunto no Brasil foi "Vozes do Além pelo 
Telephone (Novo e admirável systema de communicação - Os 
espíritos fallando pelo telephone)" de Oscar D'Argonnel, publicada no 
Rio de Janeiro, em 1925. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Oscar_D%27Argonnel&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/1925


TCI no Brasil
O autor, conhecido pesquisador espírita 
do começo do século XX, nela reuniu 
diversos casos onde a comunicação com 
os mortos podia dar-se através do 
telefone.  

Apesar de suas ponderadas 
considerações, por ser um veículo 
particularmente propenso a fraudes e 
engodos, o assunto não mereceu outras 
abordagens mais sérias, durante décadas.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Espiritismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX


História da TCI no Brasil

O Brasil sediou um Congresso Internacional de 
Transcomunicação em Maio de 1992, na cidade 
de São Paulo, com a participação dos 
pesquisadores Hernani Guimarães Andrade e 
Sônia Rinaldi.  

No país, à época, a maioria das comunicações 
era registada através de gravadores de fita 
magnética.

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hernani_Guimar%C3%A3es_Andrade
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%B4nia_Rinaldi&action=edit&redlink=1


Principais Pesquisadores no Brasil

Hernani Guimarães Andrade  
(Araguari-MG, 31 de maio de 1913 – Bauru-SP, 25 de abril de 2003)  
foi um pesquisador espírita brasileiro 
dos fenômenos paranormais. 

engenheiro civil pela Escola Politécnica 
da USP 

18 obras publicadas

http://pt.wikipedia.org/wiki/Araguari
http://pt.wikipedia.org/wiki/MG
http://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/1913
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bauru
http://pt.wikipedia.org/wiki/SP
http://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/2003
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espiritismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil


Hernani Guimarães Andrade

Trecho de entrevista 
com Hernani 

Guimarães Andrade 
no IV Encontro para 
Estudo da Doutrina 

Espírita 
(década de 80)



Principais Pesquisadores no Brasil
A paulistana Sonia Rinaldi, é uma das maiores 
pesquisadoras da TCI mundial, autora de 7 livros. 

Articulista, conferencista nacional e internacional.  

Seu grupo é formado por engenheiros, 
matemáticos, cientistas, pesquisadores e físicos.  

Coordenadora do ANT (Associação Nacional de 
Transcomunicação) 

site:  www.ipati.org



Sônia Rinaldi

trecho do programa 
Simples Expressão de 

Alamar Régis que 
entrevista Sonia 

Rinaldi



Onde há TCI no Espiritismo?
Obreiros da Vida Eterna, André Luiz (Chico Xavier), pg 22, 1946, FEB 

FOTOGRAFIA ANIMADA 

"(...) Transcorridos alguns momentos de meditação, Metelo fez exibir num 
grande globo de substância leitosa, situado na parte central do 
Templo, vários quadros vivos do seu campo de ação nas zonas inferiores. 
Tratata-se da fotografia animada, com apresentação de todos os 
sons e minúcias anatômicas inerentes às cenas observadas por ele em 
seu ministério de bondade cristã.(...)"



Onde há TCI no Espiritismo?
Nos domínios da mediunidade, André Luiz (Chico Xavier), pg 159, 1956 FEB 

ESPELHO FLUÍDICO: TELECONFERÊNCIA (TELEVISÃO) 

"(...) Hilário, fixando o espelho fluídico em que os benfeitores do nosso 
plano recolhiam informações rápidas para respostas às consultas(...)" 

"(...) A televisão, que começa a estender-se no mundo, pode oferecer uma 
idéia imediata de semelhante serviço, salientando que entre nós essas 
transmissões são muito mais simples, exatas a instantâneas(...)"



Onde há TCI no Espiritismo?
Nosso Lar, André Luiz (Chico Xavier), pg 264, 267, 1944 FEB 

GLOBO CRISTALINO: VIDEOCONFERÊNCIA 

"(...) havia um grande globo cristalino, da altura de dois metros presumíveis, 
envolvido, na parte inferior, em longa série de fios que se ligavam a pequeno 
aparelho, idêntico aos nossos altofalantes(...)" 

"(...) notei que o globo se cobria, interiormente, de substância leitosa-
acinzentada, apresentando logo em seguida, a figura simpática de um 
homem na idade madura. Era Ricardo.(...)" 

"(...) O recém-chegado, após falar particularmente à companheira e aos filhos, 
fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo fosse repetida suave canção filial, 
que ouviu banhado em lágrimas(...)"



Onde há TCI no Espiritismo?
Nosso Lar, o filme 
André Luiz (Chico Xavier) - Cinética Filmes  
COMPUTADOR 

TRANSMISSÕES 

TELECONFERÊNCIAS



O que nos disse Chico Xavier sobre a TCI

programa  
PINGA FOGO 

TV TUPI 
21.dez.1971



TCI - tipos de comunicações

- TRANSFOTO e 
TRANSIMAGEM 
-TRANSÁUDIO 
- TRANSVÍDEO



TRANSFOTO 
TRANSIMAGEM

De acordo com estudiosos e 
pesquisadores de TCI trata-se da 

captação intencional ou não, de imagem 
obtida por meio de uma câmera 

fotográfica, celular, filmadora ou fax.





TRANSFOTO OU TRANSIMAGEM?

Transfoto: uma fotografia comum 
com elementos desconhecidos no 

meio físico (borrões, figuras, imagens 
de pessoas).  

Sempre eventual, sem previsão ou técnica. 



Transfotos 

imagens eventuais 
por câmera fotográfica



TRANSFOTO OU TRANSIMAGEM?

Transimagem: imagem obtida por 
técnicas diversas em experimentos.  

As mais comuns são 
- filmar estática da TV e analisar frame por frame 

- filmar pessoas com feltro ou plástico bolha e luzes 
espalhadas e analisar frame a frame



Pesquisador 
MARCO 

Fotos pertencentes a 
www.ipati.org.br

Transimagens 
imagens por vídeo

em caso de reconhecimento de alguma imagem, informar ao ipati@uol.com.br



COMO SE FORMA UMA 
TRANSIMAGEM?

Os elementos variáveis (estática ou sombra e luz dos 
tecidos/plásticos) são manipulados pelos seres 

extradimensionais para que se forme a imagem que fica 
registrada em uma fração de segundo (frame ou foto). 

Sem a estática ou itens multipontilhados, o fenômeno é 
mais difícil de acontecer.



COMO OBTER UMA TRANSIMAGEM?
Técnica 01 

 Equipamentos: 

01 TV em canal com estática (fora do ar),  

01 filmadora e 01 tripé. 

Modo de fazer: 

Ligar a filmadora instalada num tripé, focada inteiramente na estática da 
TV por alguns minutos 

Depois, descarregar no computador o filme (ou analisar no vídeocassete) 
e inspecionar cada frame gravado (em padrão NTSC são 29.97 frames 

contidos em cada segundo de imagem gravada)



COMO OBTER UMA TRANSIMAGEM?

Técnica 02 

 Equipamentos: 

filmadora em um tripé  

iluminação do ambiente boa 

fundo neutro (uma parede uniforme) 

uma ou mais pessoas 

material semitransparente (tecido, plástico, etc)



COMO OBTER UMA TRANSIMAGEM?
Técnica 02 

Como fazer? 

Ligar a filmadora instalada num tripé, focada na pessoa 

Esta pessoa deverá segurar o material (plástico bolha, por exemplo) em 
sua frente ou este material pode estar fixado  

a pessoa deve fazer diversas expressões, virar a cabeça, etc 

Depois, descarregar no computador o filme (ou analisar no vídeocassete) 
e inspecionar cada frame gravado (em padrão NTSC são 29.97 frames 

contidos em cada segundo de imagem gravada)



TRANSÁUDIO

É a gravação, intencional ou não, de 
vozes paranormais, utilizando-se de 

técnicas ou de modo aleatório. 
Não se classificam interferências de 
rádio-comunicadores ou quaisquer 

outras existentes.



TRANSÁUDIOO pesquisador alemão Adolf 
Homes realiza tentativa de 

contato através de um rádio.  
Ele chama várias entidades 

espirituais para se manifestarem. 
No final, a voz da suposta 

entidade surge pelo alto-falante 
do rádio e é perfeitamente 
audível no ambiente. A voz 

apresenta-se como sendo do 
espírito de Konstantin Raudive, 

pioneiro da TCI.



COMO SE FORMA UM 
TRANSÁUDIO?

Da mesma forma que as imagens, o áudio é formado 
da manipulação dos elementos variáveis (ruídos, 

estática e vozes). 
É muito mais raro uma voz ser registrada em gravação 

com ambiente silencioso - o ruído é a matéria prima 
para a formação das palvras, entonações e vozes.  
Não raras vezes, soam robotizados por esta razão.



SPIRICOM décadas 70 e 80

     O sistema tinha o objetivo de se comunicar com espíritos de 
pessoas que já faleceram.  
     No sistema, a voz da suposta entidade espiritual saía do alto-
falante do aparelho e era ouvida no ambiente, permitindo assim 
uma conversação em tempo real. 
     Quem mais contribuiu para o avanço do SPIRICOM foi o técnico 
em eletrônica William O'Neil. Na verdade, o sistema só funcionava 
na presença dele e de mais ninguém.



SPIRICOM - décadas 70 e 80

Nessa amostra (de várias existentes), Dr. George Mueller pergunta 
sobre um instrumento que estava no laboratório de O'Neil, uma unidade 

de Bio-Feedback, que tinha sido colocada lá recentemente.  

Ficou evidenciado que o alegado espírito George Mueller podia ver tudo 
no ambiente do laboratório e, segundo George Meek (outro engenheiro 

do projeto), ele podia mesmo ler cartas ou artigos de revistas que 
estavam no laboratório. 



EVP EM TEMPO REAL
Dr. Mueller: Very well, William. What is that in there? What is that 
instrument there? 
Bill:     Which one is that, sir? 
Dr. Mueller: That little one there. 
Bill:     Oh the blue one, Yes, the blue one, sir? 
Dr. Mueller: Yes, William. 
Bill:     That's a Bio-Feedback, sir. A Bio-Feedback Unit. 
Dr. Mueller: Oh really, do you have any nerve problems, William? 
Bill:     [rindo] No sir. You know what that's for, sir. 
Dr. Mueller: Well I am just joshing, William. I am just joshing, let's 
get on with it.



CAPTAÇÕES IPATI 
VOZES REVERSAS

Experiências de Sônia Rinaldi 
constantes de CD anexo ao livro 

CONTATOS INTERDIMENSIONAIS 
da editora PENSAMENTO 
www.ipati.org/lojinha.html



COMO CAPTAR VOZES PELA TCI?
Equipamentos 

Computador e caixas de som ou Gravador 
Microfone conectado ao computador (ou 

gravador) 
Aparelho de rádio AM 

 Software editor de áudio de sua 
preferência 

Fone de ouvido.



COMO CAPTAR VOZES PELA TCI?
Técnica 

Liga-se o rádio em estática (ruídos) ou estação estrangeira, que o 
comunicador não tenha domínio do idioma. 

 Grava-se aproximadamente cinco minutos. 

Durante esse período pode-se ou não fazer perguntas.  

Após a gravação, feita no computador ou até mesmo em outro gravador, 
analisa-se a existência de respostas ou comunicações. 

Esta análise deve ser feita também na gravação invertida, via software.



COMO CONFIRMAR AS VOZES?

Se após uma gravação, que foi feita em rádio de língua estrangeira, forem 
encontradas mensagens em português isso é uma prova de que o 

Transcomunicador conseguiu um contato .  

Outro elemento muito comum e que confirma a veracidade das 
mensagens recebidas são as respostas dadas, que além de inteligentes, 

são muito lógicas se comparadas às perguntas. 

A vantagem desse sistema é a nitidez com que as mensagens aparecem.



TRANSVíDEO

É a formação de imagens de seres 
de outros planos (desencarnados ou 
extraterrestres) por meio da filmagem  

de estática de uma TV.



Exemplos de Transvídeo

EinsteinMulher sorrindo



PESQUISAS E  
TRABALHOS  
DESENVOLVIDOS

 Instituto de Pesquisa avançada em Transcomunicação Instr.: www.ipati.org 

Spiritronic: www.transcomunicacao.com.br 

 Wikipedia: http://pt.wikipedia.org/wiki/Transcomunicação_instrumental 

Phyllis Delduque Blog: http://transcomunicaoinstrumental.blogspot.com/



OS MORTOS TELEFONAM?
Os contatos telefônicos, registrados ao longo dos anos pelos estudiosos do 

assunto, narram acontecimentos espetaculares. Em verdade, essa 
modalidade de comunicação transcendental é mais velha do que o próprio 
uso de gravadores de fitas cassetes ou mesmo gravadores com uso de fio. 

Os primeiros contatos narrados aconteceram no Brasil no ano de 1917, 
através da figura principal do médium Oscar D'Argonnel. O médium recebia 

as ligações de uma entidade chamada Padre Manoel. Posteriormente, no 
ano de 1925, D'Argonnel escreveu o livro Vozes do Além pelo Telefone, 

narrando suas experiências de telefonia espiritual que vivenciou entre os 
anos de 1917 e 1925. De lá até hoje, estes telefonemas ainda ocorrem, 
passando também da linha fixa para a aparelhagem móvel, os celulares. 

Estima-se que já se ultrapassou mais de 2.000 ligações de origem 
alegadamente espiritual, somente na Europa.



OS MORTOS TELEFONAM?

Ocorrência por telefone celular da senhora Zilda Monteiro, no ano de 1999. O 
ex-marido de Zilda entrou no hospital como vítima de enfarto. Zilda passou a 

acompanhar o quadro clínico de Edson por telefone ou pessoalmente. Foi em 
um desses dias que Zilda, por telefone, pediu que Edson ligasse para ela 

assim que ele saísse do hospital, ao qual ele respondeu que “se eu não ligar 
daqui... ligo de Lá”.  

 Edson era um entusiasta da transcomunicação instrumental, vindo a realizar, 
no período ainda casado com Zilda, diversas gravações em fitas cassetes. 

O quadro clínico de Edson piorou, dando entrada na UTI. Ficou 39 dias 
internado, vindo a falecer em 16 de Agosto de 1999. Os dias passaram e na 

data de 16 de Setembro de 1999, Zilda recebe uma mensagem de voz na 
caixa postal do seu celular. A voz dizia claramente “Eu te amo... avisei”! 

Zilda Monteiro



www.evandrooliva.com




